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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 №  4 

з виборів депутатів Галицинівської  сільської ради 

                                      (згідно з назвою сільської ради (територіальної громади 

                                         з кількістю виборців до 10 тисяч) 

 

Виборча дільниця №  480327 

 

МП 

 
 

 

1 

АЛЄКСЄЄВА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА 

Миколаївська обласна організація політичної партії « Наш край», 1964 р.н, бухгалтер 
ТОВ «АГРО ЮТАС», проживає в с.Лимани 

 

2 

БАННИКОВА ЗОЯ АНАТОЛІЇВНА 

Самовисування, 1957 р.н, медична сестра з лікувального масажу Лупарівського 
психоневрологічного інтернату, проживає в с.Лимани 

 

3 

ЖИДИК АЛЛА ВАСИЛІВНА 

Миколаївська обласна організація політичної партії  Всеукраїнське  об’єднання        
« Батьківщина», 1973 р.н, вчитель Лиманівської ЗОШ  І-ІІІ ст., проживає в с.Лимани 

 

4 
ІВАСЮК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 

Самовисування, 1969 р.н, вчитель Лиманівської ЗОШ  І-ІІІ ст.. проживає в с.Лимани 

 

5 

КОБИЛЮХ ВОЛОДИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ 

Самовисування, 1990 р.н, начальник відділу земельних відносин Галицинівської 
сільської ради, проживає в с.Лимани 

 

6 

МЕЛЬНИК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 

Миколаївська обласна організація політичної партії « Наш край», 1991 р.н, викладач 
Миколаївського національного аграрного університету, 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 
НАДІЧ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

Самовисування, 1974 р.н,приватний підприємець, проживає в с.Лимани 

 

8 

ПАВЛЮЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 

Миколаївська обласна організація політичної партії « СЛУГА НАРОДУ», 1988 р.н, 
докер-механізатор ТОВ « Миколаївський  глиноземний завод», проживає в с.Лимани 

 

9 

ПРЯЖЕНКО НАДІЯ ОЛЕКСІЇВНА 

Миколаївська обласна організація політичної партії « СЛУГА НАРОДУ», 1981 р.н, 
приватний підприємець, проживає в с.Лимани 

 

10 

САВЧЕНЯ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ 

Самовисування. 1966 р.н, механік ТОВ «МИКОЛАЇВТРАНСБУД-1», проживає в 
с.Лимани 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


