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Місцеві вибори 25 жовтня 2020 року 

 
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) 

ВІДОМОСТІ 

про зареєстрованих в єдиному одномандатному виборчому окрузі кандидатів на посаду 

сільського голови  
до Тернівської сільської ради 

(назва сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) із зазначенням назви відповідного району, області) 
 

Номер 

багатомандатного 

виборчого 

округу, в якому 

висувається 

кандидат у 

депутати 

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 

Код 

політичної 

партії 

Суб’єкт висування 

кандидата у депутати 

(назва місцевої 

організації політичної 

партії або 

самовисування) 

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) 

 Борисенко 

Ірина 

Анатоліївна 

- 25.10.1974 с. Тернівка 

Смілянський 

р-н 

Черкаська 

обл. 

України Вища Член 

ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ «СЛУГА 

НАРОДУ» 

Сільський 

голова 

Тернівська 

сільська рада 

с. Тернівка 

Смілянський 

р-н Черкаська 

обл. 

351 ПОЛІТИЧНА 

ПАРТІЯ 

«СЛУГА 

НАРОДУ» 

27.09.2020 5 відсутня 

 Іванович Роман 

Володимирович 

- 08.01.1991 с. Попівка 

Смілянський 

р-н 

Черкаська 

обл. 

України Повна 

вища 

позапартійний Менеджер з 

продажу 

Компанія 

impeks  

С.Попівка, 

провул.Яровий 

Смілянський 

р-н  

Черкаська обл. 

- самовисування 19.09.2020 1 відсутня 

 Кривда Юрій 

Іванович 

- 13.10.1961 м.Певек 

Чаунський 

р-н 

Магаданська 

обл. 

України Вища ВО 

«ЧЕРКАЩАНИ» 

Директор  ЧФДУ 

«Інститут 

охорони 

грунтів 

України» 

С-ще 

Холоднянське 

Смілянський 

р-н  

Черкаська обл 

9 ВО 

«ЧЕРКАЩАНИ» 

23.09.2020 2 відсутня 

 Петренко Іван 

Васильович 

- 16.08.1957 с. Попівка 

Смілянський 

р-н 

Черкаська 

обл. 

  ПП «НАШ 

КРАЙ» 

        - пенсіонер с. Попівка 

Смілянський 

р-н  

Черкаська обл. 

177 ПП «НАШ 

КРАЙ» 

27.09.2020 6 відсутня 

 Шаблій 

Ярослав 

- 22.10.1974 м. Ходорів 

Львівська 

України Вища ЧЕРКАСЬКА 

ОБЛАСНА 

Начальник 

виробництва 

ФОП 

«Барановський 

м. Сміла 

Черкаська обл. 

225 ЧЕРКАСЬКА 

ОБЛАСНА 

26.09.2020 4 відсутня 

                                                 
1
  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. 
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Віталійович обл. ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ 

«КОМАНДА 

СЕРГІЯ 

РУДИКА.ЧАС 

ЗМІН!» 

Ф,Ф.» м. 

Сміла 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ 

«КОМАНДА 

СЕРГІЯ 

РУДИКА.ЧАС 

ЗМІН!» 

 Чорнорибченко 

Петро 

Володимирович 

         - 28.01.1955 с. Телепено 

Кам'янськог 

р-н 

Черкаська 

обл. 

України вища позапартійний директор ПП НВЦ 

«Зерно 

Черкащини» 

с-ще 

Холоднянське 

Смілянський 

р-н  

Черкаська обл. 

 самовисування 26.09.2020 3 відсутня 

                

                

                

                

                

                

                

 

Голова 

Тернівської територіальної виборчої комісії 

    

В.В.Вільчик 

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

 МП    

Секретар 

Тернівської територіальної виборчої комісії 

    

Н.І.Валявська 

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

 

"28" __вересня___2020_ року 
 


