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Багатомандатний виборчий округ №  8 

з виборів депутатів Галицинівської  сільської ради 
(згідно з назвою сільської ради (територіальної громади 

з кількістю виборців до 10 тисяч) 

 

Виборча дільниця №  480344 

  

                                                                    

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) 

 

ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ ГАЛИЦИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОГО 
РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

 

Багатомандатний виборчий округ №  8 

з виборів депутатів Галицинівської  сільської ради 

(згідно з назвою сільської ради (територіальної громади 

з кількістю виборців до 10 тисяч) 

 

Виборча дільниця №  480344 

 

МП 

 
 

 

1 
БІЛИК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 

Самовисування, 1980 р.н, водій Галицинівської сільської ради, проживає с.Українка 

 

2 

ДЯДІЙ ЮРІЙ БОРИСОВИЧ 

Самовисування, 1966 р.н, водій філії «Дельта лоцман» Державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України», проживає в м.Миколаїв 

 

3 

КРУПЕНЯ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 

Миколаївська обласна організація політичної партії « Наш край», 1979 р.н, 
тимчасово не працює, проживає в с.Українка 

 

4 

ЛІСОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

Миколаївська обласна організація політичної партії « Наш край», 1972 р.н, завгосп 
Українківської ЗОШ  І-ІІІ ступенів, проживає в с.Українка 

 

5 

МОСІЙЧУК ІРИНА ІВАНІВНА 

Миколаївська обласна організація політичної партії « СЛУГА НАРОДУ», 1971 р.н, 
обліковець СК «Авангард», проживає в с.Українка 

 

6 

ПАВЛОВА АЛЛА ВАСИЛІВНА 

Миколаївська обласна організація політичної партії « Наш край», 1966 р.н, директор 
КП «Українківської СКГ», проживає в с.Українка 

 

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

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



7 

ПОКОТИЛОВ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

Миколаївська обласна організація політичної партії « Наш край», 1976 р.н, оператор 
газових котелень Українківської ЗОШ  І-ІІІ ст.., проживає в с.Українка 

 

8 

СЛІПЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ 

Самовисування, 1976 р.н, директор ТОВ «МИКОЛАЇВТРАНСБУД-1», проживає в 
м.Миколаїв 

 

9 

ТОПЧА НАДІЯ ІВАНІВНА 

Миколаївська обласна організація політичної партії « За Майбутнє», 1958 р.н, 
завідуюча амбулаторії с.Українка. проживає в с.Українка 

 

10 
ХОМУТ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 

Самовисування, 1967 р.н, голова ФГ «АГРОЛАЙФ», проживає в с.Українка 

 

11 

ЧЕРНОХАТОВА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА 

Миколаївська обласна організація політичної партії « Наш край», 1952 р.н, економіст 
ФГ «Чернохатове», проживає в с.Українка 

 

12 

ЯЦКОВЕЦЬ АЛЛА МИХАЙЛІВНА 

Самовисування, 1964 р.н, агент-приймальник молока ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв», 
проживає в с.Українка 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


