
Додаток 2 

до Порядку інформування  

Центральної виборчої комісії про перебіг 

виборчого процесу місцевих виборів 

Форма № 2 

ПЕРШІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ 25 ЖОВТНЯ 
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) 

ВІДОМОСТІ 

про зареєстрованих кандидатів у депутати 

 , 
(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) 

включених до єдиного виборчого списку 

від Київської обласної регіональної організації політичної партії «Біла Церква разом»  
(назва місцевої організації політичної партії у називному відмінку) 

 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

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 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 

Грома-

дянство 
Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 

Місце 

роботи 

Місце 

проживання 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого 

округу, до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

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 

кандидатом 

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 

Бабенко 

Микола 

Вікторович 

відсутні 17.09.1980 м. Біла Церква України вища 

Член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

Народний 

депутат 

України ІХ 

скликання 

Верховна 

Рада 

України 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
Перший кандидат 

Перший 

кандидат 
23.09.2020 25 відсутня відсутня 

2 

Сириця 

Сергій 

Олександрови

ч 

відсутні 04.06.1981 м. Біла Церква України вища 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

помічник-

консультант 

на 

громадських 

засадах 

народного 

депутата 

України 

Бабенка 

Микола 

Вікторович, 

голова ГО 

«Біла Церква 

разом» на 

громадських 

засадах 

тимчасово 

не працює 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 

4 1 23.09.2020 25 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. 

 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

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 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 

Грома-

дянство 
Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 

Місце 

роботи 

Місце 

проживання 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого 

округу, до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

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 

кандидатом 

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) 

3 

Плєшакова 

Олена 

Анатоліївна 

відсутні 26.12.1987 м. Біла Церква України вища 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

фізична 

особа-

підприємець 

фізична 

особа-

підприємець 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
3 1 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

4 
Облап Павло 

Васильович 
відсутні 21.04.1985 м. Біла Церква України вища 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

помічник - 

консультант 

Народного 

депутата 

України 

Апарат 

Верховної 

ради 

України 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
1 1 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

5 
Красношапка 

Ірина Юріївна 
відсутні 29.07.1961 м. Біла Церква України вища 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

пенсіонер пенсіонер 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
6 1 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

6 

Плєшаков 

Анатолій 

Васильович 

відсутні 08.07.1959 м. Біла Церква України вища 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

директор 

Білоцерківсь

ка гімназія 

№2 

Білоцерківсь

кої міської 

ради 

Київської 

області 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
2 1 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

7 
Кулак Віта 

Михайлівна 
відсутні 02.01.1972 м. Біла Церква України 

Середня 

технічна 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

редактор 

газети 

«Вісник 

Білої 

Церкви» на 

громадських 

засадах 

тимчасово 

безробітня 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 3 2 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

8 
Гумен Роман 

Миколайович 
відсутні 08.10.1992 м. Біла Церква України вища 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

директор 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальн

істю 

«ЦЕНТР 

ЗАЛУЧЕНН

Я 

ІНВЕСТИЦІ

Й «БЦ 

ІНВЕСТ» 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
4 3 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

9 

Іванов 

Микола 

Миколайович 

відсутні 03.02.1980 м. Біла Церква України вища 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

головний 

редактор 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальн

істю «ТРК 

«Крокус-1» 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
5 1 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

10 

Яковлєва 

Наталія 

Василівна 

відсутні 12.01.1985 м. Біла Церква України вища 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

тимчасово 

не працює 

тимчасово 

не працює 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
5 2 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

11 

Головаш 

Андрій 

Євгенійович 

відсутні 23.02.1971 м. Біла Церква України вища 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

генеральний 

директор 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальн

істю 

«БІБІЕС» 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
2 2 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

12 

Нагорний 

Георгій 

Віталійович 

відсутні 29.08.1976 м. Біла Церква України вища 
безпартійни

й 

адвокат, 

фізична 

особа-

підприємець 

фізична 

особа-

підприємець 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
6 2 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

13 
Ярмоленко 

Лариса 
відсутні 01.09.1960 м. Біла Церква України вища 

член 

Політичної 
пенсіонер Пенсіонер 

Ук

раїна, Київська 
1 2 23.09.2020 25 відсутня відсутня 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

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 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 

Грома-

дянство 
Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 

Місце 

роботи 

Місце 

проживання 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого 

округу, до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

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 

кандидатом 

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) 

Василівна Партії «Біла 

Церква 

разом» 

область м. Біла 

Церква 

14 

Плєшакова 

Наталія 

Анатоліївна 

відсутні 26.12.1987 м. Біла Церква України вища 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

доцент 

кафедри 

фінансів 

економічног

о факультету 

Київський 

національни

й 

університет 

імені Тараса 

Шевченка 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 1 3 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

15 

Лавруша 

Микола 

Михайлович 

відсутні 14.12.1978 м. Біла Церква України вища 
безпартійни

й 
директор 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальн

істю 

«БУДКОНС

АЛТІНГ» 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 4 2 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

16 

Підгайна 

Валентина 

Григорівна 

відсутні 12.01.1976 м. Біла Церква України 
середня 

спеціальна 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

студент 

Білоцерківсь

кий 

Національни

й Аграрний 

Університет 

(студент), 

тимчасово 

не працює 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
5 3 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

17 
Блінов Віталій 

Вікторович 
відсутні 04.04.1963 м. Біла Церква України 

середня 

технічна 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

тимчасово 

не працює 

тимчасово 

не працює 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
2 3 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

18 

Шкурченко 

Галина 

Іванівна 

відсутні 07.09.1973 м. Біла Церква України вища 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

вчитель-

дефектолог 

Комунальна 

установа 

Білоцерківсь

кої міської 

ради 

«Білоцерківс

ький центр 

комплексної 

реабілітації 

для осіб з 

інвалідністю 

«Шанс»» 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 

3 3 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

19 

Куштан 

Світлана 

Володимирівн

а 

відсутні 20.07.1964 м. Біла Церква України вища 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

завідувачка 

відділу 

обслуговува

ння 

Білоцерківсь

кої 

центральної 

районної 

бібліотеки 

Білоцерківсь

ка 

центральна 

районна 

бібліотека 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
6 3 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

20 

Вовк 

Анатолій 

Вячеславович 

відсутні 18.12.1997 м. Біла Церква України вища 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

помічник-

консультант 

на 

громадських 

засадах 

народного 

депутата 

України 

Бабенка 

Миколи 

Вікторовича, 

студент 

Академія 

Адвокатури 

України (м. 

Київ) 

(студент), 

тимчасово 

не працює 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 

3 4 23.09.2020 25 відсутня відсутня 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

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 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 

Грома-

дянство 
Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 

Місце 

роботи 

Місце 

проживання 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого 

округу, до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

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 

кандидатом 

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) 

21 

Діденко 

Владислав 

Васильович 

відсутні 18.04.1998 м. Біла Церква України вища 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

помічник-

консультант 

на 

громадських 

засадах 

народного 

депутата 

України 

Бабенка 

Миколи 

Вікторовича, 

студент 

Академія 

Адвокатури 

України (м. 

Київ) 

(студент), 

тимчасово 

не працює 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 

5 4 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

22 

Бірюкова 

Вікторія 

Олександрівн

а 

відсутні 12.08.1990 м. Біла Церква України вища безпартійна 

надання 

освітніх 

послуг з 

вивчення 

англійської 

мови; голова 

громадської 

організації 

«БЦ Драйв» 

на 

громадських 

засадах, 

фізична 

особа-

підприємець 

Фізична 

особа-

підприємець 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 

4 4 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

23 

Гаврилова 

Любов 

Василівна 

відсутні 05.09.1955 м. Біла Церква України 
середня 

технічна 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

пенсіонер пенсіонер 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
5 5 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

24 

Мельнічук 

Юрій 

Іванович 

відсутні 06.05.1959 м. Біла Церква України 
середня 

технічна 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

Голова 

Правління 

Ради ОСББ 

Білої 

Церкви, 

Голова 

Правління 

ОСББ 

Некрасова 

84 

Правління 

ОСББ 

Некрасова 

84 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
6 4 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

25 

Самойлюк 

Аліна 

Сергіївна 

відсутні 10.01.1994 м. Біла Церква України вища 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

тимчасово 

не працює 

тимчасово 

не працює 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
6 5 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

26 
Завіруха Лада 

Євгеніївна 
відсутні 04.05.1979 м. Біла Церква України вища безпартійна 

кореспонден

т 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальн

істю 

«Тиждень 

Медіа» 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 3 6 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

27 

Красношапка 

Галина 

Степанівна 

відсутні 21.11.1950 м. Біла Церква України вища 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

пенсіонер пенсіонер 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
2 4 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

28 
Волошин Ігор 

Станіславович 
відсутні 03.09.1967 м. Біла Церква України вища 

безпартійни

й 

директор 

Приватного 

акціонерного 

Приватне 

акціонерне 

товариство 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

3 5 23.09.2020 25 відсутня відсутня 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

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 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 

Грома-

дянство 
Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 

Місце 

роботи 

Місце 

проживання 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого 

округу, до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

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 

кандидатом 

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) 

товариства 

«Білоцерківс

ький 

ювелірний 

завод» 

«Білоцерківс

ький 

ювелірний 

завод». 

Церква 

29 
Лисак Юрій 

Петрович 
відсутні 04.05.1964 м. Біла Церква України 

середня 

технічна 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

фізична 

особа-

підприємець 

фізична 

особа-

підприємець 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
2 6 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

30 

Войдевич 

Людмила 

Миколаївна 

відсутні 11.10.1971 м. Біла Церква України вища 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

педагог-

організатор 

Білоцерківсь

ка гімназія 

№2 

Білоцерківсь

кої міської 

ради 

Київської 

області 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
2 5 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

31 

Абрамова 

Олена 

Володимирівн

а 

відсутні 06.05.1974 м. Біла Церква України вища 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

фізична 

особа-

підприємець 

фізична 

особа-

підприємець 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
4 5 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

32 

Красношапка 

Сергій 

Олексійович 

відсутні 29.04.1992 м. Біла Церква України вища 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

розробник 

комп’ютерн

их ігор 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальн

істю 

«Remington» 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
4 6 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

33 

Аніщенко 

Вікторія 

Георгіївна 

відсутні 03.04.1969 м. Біла Церква України вища 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

головний 

бухгалтер 

Товариство з 

обмежено 

відповідальн

істю 

«Травень 

21» 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 1 6 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

34 

Підгайний 

Олександр 

Васильович 

відсутні 29.11.1973 м. Біла Церква України 
вища 

військова 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

машиніст 

повітря 

розділюваль

них 

установок 

Білоцерківсь

ка міська 

лікарня №3 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
1 4 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

35 

Ніколаєць 

Анна 

Віталіївна 

відсутні 02.12.1996 м. Біла Церква України вища 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

журналіст 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальн

істю 

«Телерадіок

омпанія 

«Крокус – 1» 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 5 7 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

36 

Хайлова 

Катерина 

Анатоліївна 

відсутні 23.04.1982 м. Біла Церква України 
середня 

професійна 

член 

Політичної 

Партії «Біла 

Церква 

разом» 

тимчасово 

не працює 

тимчасово 

не працює 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
4 7 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

37 

Поздняков 

Валерій 

Миколайович 

відсутні 26.04.1960 м. Біла Церква України вища 
безпартійни

й 

фахівець 

першої 

категорії 

Комунальни

й заклад 

Київської 

обласної 

ради 

«Київський 

обласний 

центр 

олімпійської 

підготовки» 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
1 5 23.09.2020 25 відсутня відсутня 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

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 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 

Грома-

дянство 
Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 

Місце 

роботи 

Місце 

проживання 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого 

округу, до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

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 

кандидатом 

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) 

38 

Рулевська 

Дар’я 

Сергіївна 

відсутні 21.01.1992 м. Біла Церква України вища 

член 

політичної 

партії «Біла 

Церква 

разом» 

начальник 

маркетингов

ого відділу 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальн

істю 

«Телерадіок

омпанія 

«Крокус – 1» 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 6 6 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

39 

Полинь 

Олександр 

Анатолійович 

відсутні 21.05.1984 м. Біла Церква України вища 
безпартійни

й 

тимчасово 

не працює 

тимчасово 

не працює 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
5 6 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

40 

Мандрик 

Надія 

Альбертівна 

відсутні 01.08.1976 м. Біла Церква України вища 

член 

політичної 

партії «Біла 

Церква 

разом» 

тимчасово 

не працює 

тимчасово 

не працює 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
2 7 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

41 

Хозєєв 

Микола 

Анатолійович 

відсутні 12.09.1966 м. Біла Церква України вища 
безпартійни

й 

фізична 

особа-

підприємець 

фізична 

особа-

підприємець 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
6 7 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

42 

Сергіна 

Вікторія 

Євгенівна 

відсутні 06.07.1985 м. Біла Церква України вища безпартійна 
тимчасово 

не працює 

тимчасово 

не працює 

Ук

раїна, Київська 

область м. Біла 

Церква 
6 8 23.09.2020 25 відсутня відсутня 

 

Голова 

 

    

І. Пекарчук 

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

 МП 
   

Секретар 

 

   І. Удовена 

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

"___" _________________20__ року 

 


