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Виборча дільниця №  480316 

  

                                                                    

Номер, за яким виборця  
внесено до списку виборців 

Підпис виборця,  
який отримує  

виборчий бюлетень 

Прізвище, ініціали  
члена дільничної виборчої комісії,  

який видає виборчий бюлетень  

Підпис члена  
дільничної виборчої комісії,  

який видає виборчий бюлетень 

    

(лінія відриву) 
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МП 

 
 

 

1 

 

АКУЛЕНКО НАТАЛЯ ПАВЛІВНА 

Миколаївська обласна організація політичної партії «СЛУГА НАРОДУ», 1978 р.н, 
тимчасово не працює, проживає в с.Галицинове  

2 

БАРГАНОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 

Самовисування, 1977 р.н, командир взводу матеріально-технічного забезпечення 
ВЧ А -3767, проживає в с.Галицинове 

 

3 

ВІТВІЦЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 

Миколаївська обласна організація політичної партії Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина», 1962 р.н, директор Галицинівської ЗОШ  І-ІІІ ст.., проживає в 
с.Лимани  

4 

ВОЛЧЕНКО РОСТИСЛАВ ПАВЛОВИЧ 

Миколаївська обласна організація політичної партії « Наш край», 1978 р.н, 
комерційний директор ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», проживає в 
с.Галицинове  

5 

ДІЖЕВСЬКА РИММА ЛЕОНТІЇВНА 

Миколаївська обласна організація політичної партії « За Майбутнє», 1964 р.н, 
тимчасово не працює. Проживає в с.Галицинове 

 

6 

ДОЛГОРУКОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА 

Самовисування, 1985 р.н, спеціаліст І категорії з інформаційної діяльності 
Галицинівської сільської ради, проживає в с.Галицинове 

 

! 
Зробіть лише одну позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, 

у квадраті навпроти прізвища кандидата в депутати, за якого Ви голосуєте 



7 

ЖУРАВЛЬОВА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 

Миколаївська обласна організація політичної партії « Наш край», 1959 р.н, 
електромонтер СЦ «Металург», проживає с.Галицинове 

 
 

8 

КРУТЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Самовисування, 1986 р.н, механік Державне підприємство «Стивідорна компанія 
«Ольвія»», проживає в с.Галицинове 

 

9 

ЛОПАСОВА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА 

Миколаївська обласна організація політичної партії «СЛУГА НАРОДУ», 1987 р.н, 
тимчасово не працює, проживає в с.Галицинове 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


