
 

 

Додаток 1 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 22 червня 2018 року № 98 

 

 

ЗМІНИ 

в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та 

проведення місцевих виборів у межах Одеської області 

Великомихайлівська районна виборча комісія 

          Припинити достроково повноваження члена комісії: 

          Албул Ольга Андріївна, 1958 року народження – від місцевої 

організації ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ"  

(у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 

за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу 

виборчої комісії). 

          Включити до складу цієї комісії: 

          Бабаджанян Сніжана Айказунівна, 1988 року народження – від 

місцевої організації ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 

"СОЛІДАРНІСТЬ". 

 

          Припинити достроково повноваження члена комісії: 

          Тимошенко Лариса Магомедівна, 1948 року народження – від місцевої 

організації ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ"  

(у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 

за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу 

виборчої комісії). 

          Включити до складу цієї комісії: 

          Шульц Валентина Вікторівна, 1982 року народження – від місцевої 

організації ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ". 

 

Подільська районна виборча комісія 

          Припинити достроково повноваження члена комісії: 

          Деревянко Маріана Федорівна, 1976 року народження – голова комісії, 

від місцевої організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання 

"Батьківщина" (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої 

комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 

включено до складу виборчої комісії). 

          Включити до складу цієї комісії та призначити головою комісії: 

          Скуділо Ірина Володимирівна, 1960 року народження – від місцевої 

організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". 

 



 

 

Ізмаїльська міська виборча комісія 

          Припинити достроково повноваження члена комісії: 

          Дишкант Людмила Віталіївна, 1987 року народження – голова комісії, 

від місцевої організації ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 

"СОЛІДАРНІСТЬ" (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена 

виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена 

було включено до складу виборчої комісії). 

          Включити до складу цієї комісії та призначити головою комісії: 

          Холоділіна Ольга Вікторівна, 1968 року народження – від місцевої 

організації ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ". 

 

 

 

 

Секретар  

Центральної виборчої комісії            Т. ЛУКАШ 



 

 

Додаток 2 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 22 червня 2018 року № 98 
 

 

 

 

 

ЗМІНИ 

в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та 

проведення місцевих виборів у межах Полтавської області 

Полтавська міська виборча комісія 

          Припинити достроково повноваження члена комісії: 

          Петренко Сергій Іванович, 1989 року народження – голова комісії, від 

місцевої організації Політичної партії "Наш край" (у зв’язку з внесенням 

подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого 

кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). 

          Включити до складу цієї комісії та призначити головою комісії: 

          Ніколаєнко Євген Анатолійович, 1979 року народження – від місцевої 

організації Політичної партії "Наш край". 

 

          Припинити достроково повноваження члена комісії: 

          Масловська Аліна Юріївна, 1985 року народження – від місцевої 

організації ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ"  

(у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 

за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу 

виборчої комісії). 

          Включити до складу цієї комісії: 

          Ладур Сергій Володимирович, 1960 року народження – від місцевої 

організації ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ". 

 

 

 

 

 

Секретар  

Центральної виборчої комісії            Т. ЛУКАШ 



 

 

Додаток 3 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 22 червня 2018 року № 98 

ЗМІНИ 

в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та 

проведення місцевих виборів у межах Сумської області 

Глухівська міська виборча комісія 

          Припинити достроково повноваження члена комісії: 

          Ніколаєнко Світлана Іллівна, 1968 року народження – голова комісії, від 

місцевої організації Політичної Партії "Опозиційний блок" (у зв’язку з 

внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням 

якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). 

          Включити до складу цієї комісії та призначити головою комісії: 

          Зайцева Наталія Володимирівна, 1982 року народження – від місцевої 

організації Політичної Партії "Опозиційний блок". 

 

          Припинити достроково повноваження члена комісії: 

          Карпенко Антоніна Василівна, 1965 року народження – від місцевої 

організації Політичної Партії "Опозиційний блок" (у зв’язку з внесенням 

подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого 

кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). 

          Включити до складу цієї комісії: 

          Небож Олександр Ігорович, 1991 року народження – від місцевої 

організації Політичної Партії "Опозиційний блок". 

 

          Припинити достроково повноваження члена комісії: 

          Каштальян-Ямнік Ольга Сергіївна, 1985 року народження – від місцевої 

організації Політичної Партії "Опозиційний блок" (у зв’язку з внесенням 

подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого 

кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії). 

          Включити до складу цієї комісії: 

          Крючков Володимир Володимирович, 1964 року народження – від 

місцевої організації Політичної Партії "Опозиційний блок". 

 

          Припинити достроково повноваження члена комісії: 

          Скрипниченко Катерина Титівна, 1952 року народження – від місцевої 

організації ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ"  

(у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за 

поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої 

комісії). 

          Включити до складу цієї комісії: 

          Давиденко Дмитро Михайлович, 1985 року народження – від місцевої 

організації ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ". 

 

 

Секретар  

Центральної виборчої комісії            Т. ЛУКАШ 


