
Форма № 2 

Перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року 
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) 

ВІДОМОСТІ 

про зареєстрованих кандидатів у депутати 

Миргородської міської територіальної виборчої комісії Миргородського р-н Полтавської обл. , 
(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної, р-нної, р-нної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) 

включених до єдиного виборчого списку 

ПОЛТАВСЬКОЮ ОБЛАСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» 

(назва місцевої організації політичної партії у називному відмінку) 
 

Порядков

ий номер 

кандидата 
у єдиному 

виборчом

у 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 
(чч.мм.рррр

.) 

Місце 
народження 

Грома-
дянство 

Освіта 
Партійн

ість 
Посада  

(заняття) 
Місце 
роботи  

Місце 
проживання 

Порядковий 
номер 

кандидата у 
відповідному 
територіаль-

ному 
виборчому 

списку (крім 
першого 

кандидата) 

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 

кандидато
м 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.  

Сєров Віталій 

Володимирович 

 

09.10.1967 

м.Карлівка 
Полтавська 

обл. 

України 

Вища 
Б

Безпарт

ійний 

Заступник 

директора 

Приватне 
Акціонерн

е 

товариство 
«Миргород

курорт», 

санаторій 
«Березовий 

гай» 

м.Миргород, 

Миргородськ
ий р-н, 

Полтавська 

обл.37600 

Перший 

кандидат 

Перший 

кандидат 

23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 

2.  

Мокрій Раїса 

Михайлівна 

 

13.07.1967 

с.Кибинці, 

Миргородсь
кого р-н 

Полтавської 
обл. 

України 

Вища 
Безпарт

ійна 
Директор 

Миргородс

ьке 
Професійн

о-технічне 
училище 

№44 

м.Миргород,  

Миргородськ

ий р-н, 
Полтавська 

обл.37600 

1 1 

23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 

3.  
Пась Олександр 

Олександрович 

 
14.03.1969 

с.Хомутець, 

Миргородсь
кого р-н 

Полтавської 

обл. 

України 

Професійно-

технічна 

Безпарт

ійний 

Керуючий 

відділом 

Товариство 

з 
обмежено

ю 

відповідаль

с.Хомутець, 

Миргородськ
ий р-н, 

Полтавська 

обл.37634 

4 1 

23.09.2020 15 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. 
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аліментів на 

утримання 

дитини (наявна 

або відсутня)  

ністю 
«Савинці» 

4.  
Приліпа Василь 

Миколайович 

 
27.04.1971 

м.Миргород 

Полтавська 
обл. 

України 

Професійно-

технічна 

Безпарт

ійний 
 

Фізична 

особа 

підприємец

ь 

м.Миргород,  

Миргородськ
ий р-н, 

Полтавська 

обл.37600 

3 1 

23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 

5.  

Йовенко 

Людмила 

Іванівна 

 

01.07.1972 

с.Грушене, 
Хоролськог

о р-н 

Полтавської 
обл. 

України 

Вища 
Безпарт

ійна 

Інспектор 

сектору 

Миргородс
ька міська 

рада 

м.Миргоро
д 

Полтавська 

обл. 

м.Миргород,  

Миргородськ

ий р-н, 
Полтавська 

обл.37600 

3 2 

23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 

6.  Яковлєв Сергій 

Іванович 
 09.09.1960 

м. Хорол, 

Полтавська 

обл. 

України 

Вища 
Безпарт
ійний 

 Пенсіонер 

м.Миргород, 

Полтавської 

обл.37600 

1 2 
23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 

7.  
Ставицький 

Олексій 

Петрович 

 

29.06.1977 

с.Мала 

Обухівка, 

Гадяцького 

р-н 
Полтавської 

обл. 

України 

Вища 
Безпарт

ійний 
 

Фізична 

особа- 

підприємец
ь 

м.Миргород,  

Миргородськ
ий р-н, 

Полтавська 

обл.37600 

2 1 

23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 

8.  

Сидоренко 

Антон 

Олександрович 

 

17.03.1981 

м.Миргород. 
Полтавська 

обл. 

України 

Вища 
Безпарт

ійний 
Директор 

Миргородс
ьке 

товариство 

з 
обмежено

ю 

відповідаль
ністю 

«Ростагрос

віт» 

м.Миргород,  

Миргородськ

ий р-н, 
Полтавська  

обл.37600 

1 3 

23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 

9.  

Лукаш Таміла 

Володимирівна 

 

04.03.1967 

с.Петріці, 

Миргородсь

кого р-н 
Полтавської 

обл. 

України 

Професійно-

технічна 

Безпарт

ійна 

Медична 

сестра 

Комунальн

е 

некомерцій
не 

підприємст

во 
«Миргород

ська 

центральна 
р-нна 

лікарня» 

с.Петрівці, 

Миргородськ

ий р-н, 
Полтавська 

обл.37673 

4 4 

23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 

10.  Устименко 

Ольга 
 

14.01.1975 

смт 

Ромодан, 
Миргородсь

України 

Вища 
Безпарт

ійна 
Директор 

Товариство 

з 
обмежено

м.Миргород,  

Миргородськ
ий р-н, 

2 4 
23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 
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рішення про 
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відсутність 

заборгованості 

зі сплати 
аліментів на 

утримання 

дитини (наявна 

або відсутня)  

Олександрівна кого р-н 
Полтавської 

обл. 

ю 
відповідаль

ністю 

«Інформаці
йний центр 

«Миргород

щина» 

Полтавська 
обл.37600 

11.  

Святенчук 

Володимир 

Миколайович 

 

24.05.1954 

м.Васильків. 

Київська 

обл. 

України 

Вища 
Безпарт

ійний 

Старший 
виконавець 

робіт 

Полтавська 

дирекція 

Акціонерн
ого 

товариства 

«Укрпошта
» 

м.Миргород,  

Миргородськ
ий р-н, 

Полтавська 

обл.37600 

2 2 

23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 

12.  

Данилевський 

Вадим Іванович 

 

12.08.1981 

м.Миргород, 

Полтавська 

обл. 

України 

Вища 
Безпарт

ійний 

Керівник 

філії 

Державне 

підприємст

во 
«Конярств

о 

України»»
Дібрівськи

й кінний 

завод» 

м.Миргород,  
Миргородськ

ий р-н, 

Полтавська 
обл.37600 

4 2 

23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 

13.  
Кеба Євген 

Олексійович 

 
18.06.1976 

м.Кривий 

Ріг 

Дніпропетро
вської обл. 

України 

Вища 
Безпарт

ійний 
 

Тимчасово 

непрацюю
чий 

м.Миргород,  

Миргородськ

ий р-н, 
Полтавська 

обл.37600 

2 3 

23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 

14.  

Рябко Лариса 

Миколаївна 

 

13.01.1981 

с.Великі 
Сорочинці, 

Миргородсь

кого р-н 
Полтавської 

обл. 

України 

Вища 
Безпарт

ійна 
Оператор 

Філія 

«Миргород
ський 

райавтодор

» 

м.Миргород,  

Миргородськ
ий р-н 

Полтавська 

обл.37600 

3 4 

23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 

15.  

Сідак Світлана 

Вікторівна 

 

15.11.1968 

м.Градижсь

к 
Глобинськог

о р-н 

Полтавської 
обл. 

України 

Професійно-

технічна 

Безпарт

ійна 

Генеральн

ий 
директор 

Миргородс

ьке 
приватне 

підприємст

во 
«Світлана» 

м.Миргород,  

Миргородськ

ий р-н, 
Полтавська 

обл.37600 

2 5 

23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 

16.  

Проскура 

Олександр 

Григорович 

 

31.05.1975 

с.Крем’янка 

Лубенського 
р-н 

Полтавської 

обл. 

України 

Загальна 
середня 

Безпарт
ійний 

Стрілець 

«Відокрем

лений 
підрозділ 

Полтавсько

го загону 
воєнізован

ої охорони 

м.Миргород,  
Миргородськ

ий р-н, 

Полтавська 
обл.37600 

1 4 

23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 
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дитини (наявна 

або відсутня)  

Державног
о 

підприємст

ва 
Південної  

Залізниці» 

17.  

Рева Олег 

Васильович 

 

28.01.1976 

м.Гребінка, 
Полтавська 

обл. 

України 

Вища 
Безпарт
ійний 

Директор 

Миргородс
ьке 

товариство 

обмеженої 
відповідаль

ності 

«Ростагроц
ентр» 

м.Миргород, 
Миргородськ

ий р-н, 

Полтавська 
обл.37600 

3 3 

23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 

18.  
Кривчун Сергій 

Васильович 

 
03.07.1972 

м.Миргород, 

Полтавська 

обл. 

України 

Професійно - 

технічна 

Безпарт

ійний 
Голова 

Фермерськ
е 

господарст

во «СВК» 

С.Трудолюб, 

Миргородськ

ий р-н, 
Полтавська 

обл.37653 

4 3 

23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 

19.  
Оніпко Олена 

Миколаївна 

 
02.03.1980 

с.Савинці, 
Миргородсь

кого р-н 

Полтавської 
обл. 

України 

Професійна - 
технічна 

Безпарт
ійна 

 

Фізична 

особа 
підприємец

ь 

м.Миргород,  
Миргородськ

ий р-н, 

Полтавська 
обл.37600 

1 5 

23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 

20.  
Кондратенко 

Наталія 

Славомирівна 

 
26.01.1973 

с.Вишняка, 

Хоролський 

р-н 
Полтавська 

обл. 

України 

Професійно-

технічна 

Безпарт

ійна 
 

Тимчасово 

не працює 

м.Миргород,  

Миргородськ

ий р-н, 
Полтавська 

обл.37600 

3 5 

23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 

21.  

Мацак Василь 

Миколайович 

 

25.05.1957 

Селище 
Остапівка 

Комишнянс

ького р-н 
Полтавської 

обл. 

України 

Професійно-

технічна 

Безпарт

ійний 
Начальник 

Миргородс

ька фірма 

«Агропрод

ресурс» 

 

м.Миргород,  

Миргородськ

ий р-н, 

Полтавська 

обл.37600 

3 6 

23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 

22.  

Гаряжа Віталій 

Васильович 

 

09.10.1958 

м.Мигород. 
Полтавська 

обл. 

України 

Професійно-

технічна 

Безпарт

ійний 
Водій 

Миргородс
ьке 

приватне 

підприємст
во  «ЛЮГ» 

 

м.Миргород,  

Миргородськ
ий р-н, 

Полтавська 

обл.37600 

3 8 

23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 

23.  

Даценко Аліна 

Віталіївна 

 

11.01.1990 

м.Миргород 

Ролтавська 
обл. 

України 

Вища 
Безпарт

ійна 

Інспектор з 

кадрів 

Комунальн

е 
некомерцій

не 

підприємст
во 

м.Миргород,  

Миргородськ

ий р-н, 

Полтавська 

обл.37600 

4 5 

23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 



Порядков

ий номер 

кандидата 
у єдиному 

виборчом

у 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 
(чч.мм.рррр

.) 

Місце 
народження 

Грома-
дянство 

Освіта 
Партійн

ість 
Посада  

(заняття) 
Місце 
роботи  

Місце 
проживання 

Порядковий 
номер 

кандидата у 
відповідному 
територіаль-

ному 
виборчому 

списку (крім 
першого 

кандидата) 

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 

кандидато
м 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)  

«Миргород
ська 

центральна 

р-нна 
лікарня» 

24.  

Ксьонз Олена 

Михайлівна 

 

06.12.1962 

с.Волосів 

Андрушівсь
кий р-н 

Житомирськ

а обл. 

України 

Вища 
Безпарт

ійна 
Вихователь 

Дошкільни

й 
навчальний 

заклад №7 

м.Миргоро
д, 

Полтавсько

ї обл. 
37600 

м.Миргород,  

Миргородськ

ий р-н, 
Полтавська 

обл.37600 

3 7 

23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 

25.  

Олексієнко 

Володимир 

Альбертович 

 

13.12.1977 

м.Миргород 

Полтавуська 

обл. 

України 

Вища 
Безпарт

ійний 

Начальник 

транспортн

ої служби  

округу №4 

Об’єднане 

автогоспод

арство 
закладів 

установ 

охорони 
здоров’я  

м.Миргород,  

Миргородськ
ий р-н, 

Полтавська 

обл.37600 

1 6 

23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 

26.  

Щипочка Віра 

Олександрівна 

 

10.01.1984 

м.Тюмень України 

Вища 
Безпарт

ійна 

Землевпор

ядник 

Кибинцівсь

ка сільська 
рада 

Миргородс

ького р-н 
 

с.Кибинці,М

иргородськи

й  р-н 
Полтавська 

обл. 37600 

4 6 23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 

27.  

Бондаренко 

Сергій Іванович 

 

02.03.1955 

м.Великі 

Луки 
Псковська 

обл. 

України 

Загальна 
середня 

Безпарт
ійна 

Заступник 
директора 

Хорольськ

е 
товариство 

з 

обмежено
ю 

відповідаль

ністю 
«Хорол-

Дон» 

селище 

Мальці, 

Миргородськ
ий р-н 

Полтавська 

обл. 

4 7 23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 

28.  
Пищимуха Лілія 

Григорівна 

 
10.04.1958 

м.Суходілсь

к Луганська 
обл. 

України 

Вища 
Безпарт

ійна 
 Пенсіонер 

м.Миргород,  

Миргородськ
ий р-н, 

Полтавська 

обл.37600 

2 6 23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 

29.  
Станіславський 

Віталій 

Миколайович 

 
25.10.1953 

с.Попівка 

Миргородсь

кий р-н 
Полтавська 

обл. 

України 

Вища 
Безпарт

ійна 

Директор 

Миргородс

ької р-
нноїстанції 

юних 

Миргородс

ька р-нна 

станція 
юних 

натуралісті

м.Миргород, 

Полтаська 
обл., 37600 

2 7 23.09.2020 15 Відсутня Відсутня 



Порядков

ий номер 

кандидата 
у єдиному 

виборчом

у 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 
(чч.мм.рррр

.) 

Місце 
народження 

Грома-
дянство 

Освіта 
Партійн

ість 
Посада  

(заняття) 
Місце 
роботи  

Місце 
проживання 

Порядковий 
номер 

кандидата у 
відповідному 
територіаль-

ному 
виборчому 

списку (крім 
першого 

кандидата) 

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 

кандидато
м 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)  

натуралісті
в 

в 

 

Голова 

 

   Ревуцький Є.Й. 

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

 
МП 

   

Секретар 

 

   Бер’якіна Н.О. 

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

 

"___" _________________20__ року 


