
КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА 
КОМІСІЯ ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЄДРПОУ -  43770990
08623, Київська обл., Васильківський район, селище міського типу 

Калинівка, вулиця ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 57

Текст для публікації в газеті
«Повідомлення Калинівської селищної територіальної виборчої комісії: 
Калинівським селищним головою на місцевих виборах 25 жовтня 2020 
року обрано:

Олексенко Юлію Олексіївну, 15 листопада 1985 року народження, 
вища освіта, селищний голова у Калинівській селищній раді, безпартійний, 
місце проживання: вулиця Паркова, будинок 2, кв 63, смт Калинівка, 
Васильківський район, Київська область, 2746 голосів виборців подано на її 
підтримку, висунута шляхом самовисування.

Депутатами Калинівської селищної ради Фастівського району 
Київської області в єдиному багатомандатному виборчому окрузі з 
виборів депутатів Калинівської селищної ради на місцевих виборах 25 
жовтня 2020 року обрано:

Бондар Юрій Вікторович, 1974 рік народження, освіта загальна 
середня, підприємець, безпартійний, місце проживання: вул. Героїв України, 
буд. 30, смт. Калинівка, Васильківський район, Київська обл., перший 
кандидат, висунутий Київською обласною організацією Політичної партії 
«Наш Край».

Бондарук Сергій Олегович, 1983 рік народження, освіта вища, фізична 
особа-підприємець «Бондарук», безпартійний, місце проживання: вул. 
Українська, 6 , селище Калинівка, Фастівський район, Київська область, 
08623, обраний у територіальному виборчому окрузі № 1, подано на 
підтримку 10 голосів виборців, висунутий Київською обласною організацією 
Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) 
Віталія Кличка».

Верещак Тетяна Михайлівна, 1965 рік народження, освіта загальна 
середня, секретар Данилівської сільської ради, член партії «Європейська 
Солідарність», місце проживання: вул. Озерна, буд. 29, с. Данилівка, 
Фастівський район, Київська область, обрана у територіальному виборчому 
окрузі № 3, подано на підтримку 100 голосів виборців, Київською 
територіальною організацією ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ».

Вовк Олександр Павлович, 1983 рік народження, освіта вища, директор 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут управління нерухомим 
майном", безпартійний, місце проживання: провулок Новий, будинок 4, село 
Данилівка, Васильківський район, Київська область, обраний у 
територіальному виборчому окрузі № 3, подано на підтримку 82 голосів



виборців, висунутий Київською обласною організацією ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ».

Глінський Ігор Вікторович, 1986 рік народження, освіта вища, 
тимчасово не працює, безпартійний, місце проживання: вул. Свободи,
будинок 37, корпус 1, с. Велика Солтанівка, Васильківський район, Київська 
область, 08641, обраний у територіальному виборчому окрузі № 2, подано на 
підтримку 110 голосів виборців, висунутий Київською територіальною 
організацією Політичної партії «Радикальна Партія Олега Ляшка».

Гордієнко Сергій Анатолійович, 1970 рік народження, освіта 
професійно-технічна, охоронник підприємство
«Південзахідхімрембудмонтаж», безпартійний, місце проживання: вул.
Горького, буд 33, с.Багрин, Фастівський район, Київська область, обраний у 
територіальному виборчому окрузі № 1, подано на підтримку 107 голосів 
виборців, висунутий Київською територіальною організацією ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»

Гребіник Павло Андрійович 1974р. народження, освіта Вища, Голова 
Малосолтанівська сільська рада, Безпартійний, місце проживання: Вулиця 
Шевченка, будинок 2-А, село Мала Солтанівка, Васильківський район, 
Київська область, перший кандидат, висунутий Київською обласною 
організацією ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»

Дмитренко Святослав Віталійович, 1962 рік народження, освіта 
середня, директор КП «Калинівкаблагоу стрій», безпартійний, місце 
проживання: вул. Польова 9а смт Калинівка, Фастівський район, Київська 
область, 08623, перший кандидат, висунутий Київською обласною 
організацією політичної партії «За майбутнє».

Дунаєв Даніель Володимирович 1988 р. народження, освіта Вища, 
тренер тхеквондо ДЮСІ1І Васильківського району, Безпартійний, місце 
проживання: вул. Центральна, буд. 80, кв. 1, смт. Калинівка,
Васильківський район, Київська обл., обраний у територіальному виборчому 
окрузі № 1, подано на підтримку 25 голосів виборців, висунутий Київською 
обласною організацією Політичної партії «Наш Край»

Комар Тетяна Анатоліївна 1990 р. народження, освіта Вища, 
Начальник відділу землеустрою ТОВ «A3 «Аршин», Безпартійна, місце 
проживання: Вулиця Газова, будинок 1, квартира 2, село Кожухівка,
Васильківський район, Київська область, обрана у територіальному 
виборчому окрузі № 3, подано на підтримку 102 голосів виборців, висунута 
Київською обласною організацією ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА 
НАРОДУ»

Лісняк Владислав Миколайович 1999 р. народження, освіта вища, 
Студент НМУ ім. О.О.Богомольця, фельдшер з медицини невідкладних 

станів Фельдшер у МЦ «Добробут»- невідкладна допомога,
Безпартійний, місце проживання: Вулиця Паркова, будинок 2,

квартира 83, селище Калинівка, Васильківський район,. Київська область, 
обраний у територіальному виборчому окрузі № 1, подано на



підтримку 82 голосів виборців, Київською обласною організацією 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»

Мошковська Ніна Микитівна 1960 р. народження, освіта Середня 
технічна, Голова Плесецька сільська рада, Безпартійний, місце проживання: 
Вулиця Соборна, будинок 50, село Плесецьке, Васильківський район, 
Київська область, обрана у територіальному виборчому окрузі № 2, подано 
на підтримку 82 голосів виборців, висунута Київською обласною 
організацією ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»

Новікова Леся Олександрівна, 1980 р. народження,
освітаПрофесійно-технічна Секретар Калинівська селищна рада, Безпартійна, 
місце проживання: пров. Новий, 20, кв. 47, смт. Калинівка, Фастівський 
район, Київська область, обрана у територіальному виборчому окрузі № 1, 
подано на підтримку 58 голосів виборців, висунутаКиївською 
територіальною організацією ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ»

Петренко Оксана Михайлівна 1976 р. народження, Вища освіта, 
директор Калинівський навчально-виховний комплекс №1 «ззагальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів», безпартійна, місце проживання вул. Поліська, буд 2, с. 
Варовичі, Фастівський район, Київська область, перший кандидат, висунута 
Київською територіальною організацією ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»

Прокопець Любов Еригорівна 1958 р народження, освіта Вища, 
Вчитель початкових класів Малосолтанівська ЗОШ 1-3 ступенів, Член 
Політичної партії "Сила і Честь", мсце проживання: вул.Леніна, буд.67, 
сМала Солтанівка, Фастівський район, Київська область, Україна, обрана у 
територіальному виборчому окрузі № 2, подано на підтримку 101 голосів 
виборців, висунута Київською обласною організацією Політичної партії 
«Сила і Честь»

Скрипка Віталій Іванович, 1971 рік народження, освіта вища, заступник 
директора ТОВ «Екопо-суд», безпартійний, місце проживання: вул. Еагаріна, 
буд. 31, смт Калинівка, Васильківський район, Київська область, 08623 ,
перший кандидат, висунутий Київською територіальною організацією 
Політичної партії «Радикальна Партія Олега Ляшка».

Суханов Руслан Валерійович 1984 р. народження, освіта Вища, 
підприємець, Безпартійний, місце проживання: вул. Нова, буд. 1, смт. 
Калинівка, Васильківський район, Київська обл., обраний у територіальному 
виборчому окрузі № 1, подано на підтримку 121 голосів виборців, висунутий 
Київською обласною організацією Політичної партії «Наш Край»

Сучок Павло Анатолійович, 1970 рік народження, освіта вища, голова 
Васильківської районної федерації футболу, безпартійний, місце 
проживання: вул. Щорса, 10, смт Калинівка, Фастівський район, Київська 
область, 08623, перший кандидат, висунутий Київською обласною 
організацією Політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».



Сябренко Світлана Миколаївна, 1962 рік народження, освіта середня, 
бухгалтер КП «Калинівкаблагоустрій», безпартійна, місце проживання: вул. 
Центральна, буд. 57В, кв. 38, смт Калинівка, Фастівський району, Київська 
область, 08623, обрана у територіальному виборчому окрузі № 1, подано на 
підтримку 19 голосів виборців, висунута Київською обласною організацією 
політичної партії «За майбутнє».

Фещенко Григорій Юрійович 1979 р. народження, освіта
Вища,Керівник КП «Калинівська варта» КСР, Безпартійний, місце 
проживання: вул. Центральна, буд. 139, с. Данилівка, Фастівський район, 
Київська область, обраний у територіальному виборчому окрузі № 3, подано 
на підтримку 29 голосів виборців, висунунтий Київською територіальною 
організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»

Цимбалюк Юрій Степанович 1968 р. народження, освіта Вища, 
Заступник Голови правління ПрАТ «Київметалопром», Член Політичної 
партії "Сила і Честь",місце проживання: вул. Центральна, буд.80, кв.36, 
смт.Калинівка, Фастівський район, Київська область, Україна, перший 
кандидат, висунутий Київською обласною організацією Політичної партії 
«Сила і Честь»

Чиж Оксана Василівна, 1971 рік народження, освіта професійно- 
технічна, фізична особа -підприємець, член політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА -  ЗА ЖИТТЯ», місце проживання: вул.
Центральна, буд. 84, кв. 54, смт Калинівка, Фастівський район, Київська 
область, 08623, перший кандидат, висунута Київською обласною 
організацією ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА -  ЗА 
ЖИТТЯ».

Чорна Лариса Валентинівна, 1983 рік народження, освіта вища, 
директор дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Весняночка», 
безпартійна, місце проживання: вул. Декабристів 40, м. Васильків,
Обухівський район, Київська область, 08600, перший кандидат, висунута 
Київською обласною організацією Політичної партії «УДАР (Український 
Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

Шовтенко Юрій Володимирович, 1972 рік народження, освіта 
середня,директор Комунального закладу Калинівської селищної ради 
«Інформаційно-просвітницький центр», безпартійний, місце проживання:вул. 
Центральна, 2, смт Калинівка, Фастівський район, Київська область, 08623, 
обраний у територіальному виборчому окрузі № 1, подано на підтримку 115 
голосів виборців, висунутий Київською обласною організацією Політичної 
партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».

Юшко Василь Петрович 1980 р. народження, освіта Середня 
спеціальна,охоронник Київський загін воєнізованої охорони,Безпартійний, 
місце проживання: Вулиця Щаслива, будинок 14, село Плесецьке,
Васильківський район, Київська область, обраний у територіальному 
виборчому окрузі № 2, подано на підтримку 116 голосів виборців, висунутий



Київською обласною організацією ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА 
НАРОДУ»

Ярошевич Андрій Вікторович, 1979 рік народження, освіта вища, 
директор Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробництво 
асфальтобетонну», член політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА -  
ЗА ЖИТТЯ», місце проживання: вул. Дружби, буд. 2, с. Варовичі
Фастівський район, Київської області, 08619, обраний у територіальному 
виборчому окрузі № 3, подано на підтримку 31 голосів виборців, висунутий 
Київською обласною організацією ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА -  ЗА ЖИТТЯ».

Голова селищної ТВК


