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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) 
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МП 

 
 

 

1 
ВЕРБИНА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 

Самовисування, 1958 р.н, голова ФГ «Істок», проживає в с.Лимани 

 

2 

ВОРОБЕЛЬ СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА 

Миколаївська обласна організація політичної партії « Наш край», 1971 р.н, старша 
медична сестра Лиманівської амбулаторії ЗПСМ, проживає в с.Лимани 

 

3 

ГОРОВИЙ ПЕТРО ЮРІЙОВИЧ 

Миколаївська обласна організація політичної партії « Наш край», 1961 р.н, 
начальник ВРУГДПСС Головного управління ДПСС в Миколаївській обл… проживає 
в с.Лимани  

4 
ДАМАСКІНА ЛЮБОВ МИХАЙЛІВНА 

Самовисування,1957 р.н, пенсіонер, проживає в с.Лимани 

 

5 
КОБИЛЮХ ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 

Самовисування,1966 р.н, приватний підприємець, проживає в с.Лимани 

 

6 

КОЛІСНІЧЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА 

Самовисування, 1966 р.н, керуючий справами виконавчого комітета Галицинівської 
сільської ради, проживає в с.Лимани 

 

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

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



7 

МОРОЗ КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА 

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

 

8 
УСЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 

Самовисування, 1982 р.н, директор ТОВ «Ленмарт», проживає в с.Лимани 

 

9 

ЧАБАНЕНКО НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА 

Миколаївська обласна організація політичної партії « СЛУГА НАРОДУ», 1980 р.н, 
завідувач складу Лупарівського психоневрологічного інтернату, проживає в 
с.Лимани  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


