
Форма № 2 

ЧЕРГОВІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, 

СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ 

25 ЖОВТНЯ 2015 РОКУ 

 

ВІДОМОСТІ 

про зареєстрованих кандидатів у депутати  
Чернігівської районної ради, 

включених до виборчого списку  
Чернігівської районної організації політичної партії ДемАльянс (Демократичний альянс)

 

 

№ 

з/п 

Прізвище, власне ім’я  

(усі власні імена),  
по батькові 

 (за наявності) 

кандидата у депутати 

Число, 

місяць, рік 

народження 
(дд.мм.рррр) 

Громадян-ство 

Освіта 
(загальна 

середня, 

професійно-
технічна, 

вища) 

Партій-ність Посада 
Місце роботи 

(заняття) 

Місце 

проживання 

Перший 

кандидат або 

номер 
територіально

го виборчого 

округу, за 
яким 

закріплюється 

кандидат у 
депутати 

Дата 

прийняття 

рішення про 
реєстрацію 

кандидатом 

у депутати 
(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 
реєстрацію 

кандидатом у 

депутати 

1. Лапоша Дмитро 

Юрійович 

17.01.1986 громадянин 

України 

вища політична 

партія 

ДемАльянс 

(Демокра-

тичний 

альянс) 

слухач Національна 

академія 

державного 

управління при 

Президентові 

України 

с. Старий 

Білоус, 

Чернігівський 

район, 

Чернігівська 

область 

Перший 

кандидат 

01.10.2015 постанова 

№ 6 від 

01.10.2015 

2. Пархоменко 

Наталія Сергіївна 

15.07.1992 громадянка 

України 

вища безпартійна бухгалтер первинної 

профспілкової 

організації 

студентів 

Чернігівського 

національного 

технологічного 

університету 

с. Халявин, 

Чернігівськи

й район, 

Чернігівська 

область 

43 01.10.2015 постанова 

№ 6 від 

01.10.2015 

3. Пархоменко 

Олександр 

Сергійович 

19.06.1985 громадянин 

України 

вища політична 

партія 

ДемАльянс 

(Демокра-

тичний 

альянс) 

технік з 

ремонту та 

експлуатації 

обладнання 

Чернігівське 

відділення ПАТ 

«САН ІнБев 

Україна» 

с. Халявин, 

Чернігівський 

район, 

Чернігівська 

область 

42 01.10.2015 постанова 

№ 6 від 

01.10.2015 

4. Шевчик Наталія 

Федорівна 

06.09.1989 громадянка 

України 

вища безпартійна старший 

продавець 

ТОВ «Севен 

Систем» 

с. Роїще, 

Чернігівськи

33 01.10.2015 постанова 

№ 6 від 



№ 

з/п 

Прізвище, власне ім’я  

(усі власні імена),  

по батькові 
 (за наявності) 

кандидата у депутати 

Число, 
місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Громадян-ство 

Освіта 

(загальна 
середня, 

професійно-

технічна, 
вища) 

Партій-ність Посада 
Місце роботи 

(заняття) 

Місце 

проживання 

Перший 
кандидат або 

номер 

територіально
го виборчого 

округу, за 

яким 
закріплюється 

кандидат у 

депутати 

Дата 
прийняття 

рішення про 

реєстрацію 
кандидатом 

у депутати 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

реєстрацію 
кандидатом у 

депутати 

й район, 

Чернігівська 

область 

01.10.2015 

 

 

Голова Чернігівської  

районної виборчої комісії                                 ______________                                   Пищур М.О. 
                                                                                                                    (підпис) 
                                                         МП 

Секретар Чернігівської 

районної виборчої комісії                                 ______________                                 Шихутська Р.З. 
                                                                                                                   (підпис) 

 
 

                «02» жовтня 2015 року                                  


