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16 год. 20 хв. 
 
24 вересня 2020 року         № 11 
  

 
Про реєстрацію кандидатів на посаду Старобільської міської голови 

 на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року 

 

До Старобільської міської територіальної виборчої комісії Старобільського 
району Луганської області 22, 23, 24 вересня 2020 року надійшли заяви місцевих 
організацій політичних партій разом з іншими документами про реєстрацію 
кандидатів на посаду міського голови: Луганської територіальної організації 
Політичної партії «Європейська солідарність» висунути кандидатом на посаду 
Старобільського міського голови Костенко Сергія Олександровича, Луганської  
обласної організації політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» висунути кандидатом на 
посаду Старобільського міського голови Івашко Наталію Олександрівну, 
Луганської  обласної організації політичної партії «Наш край» Шушкова Ігоря 
Володимировича та заяви громадян України про самовисування на посаду міського 
голови разом з іншими документами: Нємцевої Світлани Іванівни, Іванової Дарії 
Ігорівни, Сергієнко Анжели Миколаївни. 

Розглянувши зазначені документи, Старобільська міська територіальна 
виборча комісія Старобільського району Луганської області встановила їх 
відповідність вимогам Виборчого кодексу України. 

Враховуючи викладене, відповідно до статей 10, 11, пункту 4 частини другої 
статті 206, частини другої статті 216, статей 217 – 219, 221, частин першої, другої, 
четвертої статті 224, статті 225, частин першої – третьої, сьомої – дев’ятої статті 
229 Виборчого кодексу України , керуючись статтями 36, 37 Виборчого кодексу 
України, постановами Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року №173 
та від 25 серпня 2020 року № 200, Старобільська міська територіальна виборча 
комісія Старобільського району Луганської області постановляє: 

 

1. Зареєструвати кандидатів на посаду Старобільського міського голови на 
місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, згідно з додатком. 



2. Копію цієї постанови та посвідчення відповідних кандидатів на посаду 
Старобільського міського голови, встановленої форми видати представникам 
відповідних організацій політичних партій та кандидатам (висунутим шляхом 
самовисування). 

3. Цю постанову оприлюднити на стенді офіційних матеріалів комісії та на 
офіційному сайті Старобільської міської ради. 

4. Відомості про зареєстрованих кандидатів на посаду Старобільського 
міського голови надати відповідному органу ведення Державного реєстру виборців 
для подальшого надсилання Центральній виборчій комісії. 

 

Голова Старобільської міської  
територіальної виборчої комісії  
Старобільського району  
Луганської області               Н.Гордієнко 
  

 

Секретар Старобільської міської  
територіальної виборчої комісії  
Старобільського району  
Луганської області        Л.Рибіна 
            МП 

 

 



Додаток 

до постанови Старобільської  міської 

територіальної виборчої комісії 

Старобільського району Луганської області 

від 24 вересня 2020 року № 11 
 

 

 

ПЕРЕЛІК 

зареєстрованих кандидатів на посаду Старобільського міського голови 

на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року  
 

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 Громадянство Освіта Партійність 
Посада 

(заняття) 
Місце роботи Місце проживання 

Суб’єкт висування кандидата 
(назва місцевої організації 

політичної партії або 
самовисування) 

Іванова Дарія  
Ігорівна 

– 18.06.1994 м.Українськ, 
Донецька 
область 

Громадянка 
України 

Вища Безпартійна менеджер ТДВ «Слуга 
народу» 

м.Українськ, 
Донецька 
область  

Самовисування 

Івашко Наталія  
Олександрівна  

__ 27.08.1971 с.НововолинськВ
олинська область 

Громадянка 
України 

Вища Безпартійна Тимчасово 
не працює 

 м.Старобільськ 
 

Луганська обласна 
організація політичної 
партії «ЗА 
МАЙБУТНЄ» 

Костенко Сергій  
Олександрович 

__ 18.06.1970 м.Курганінськ, 
Краснодарський 
Край 

Громадянин 
України 

 

Вища член 
політичної 

партії 
«Європейська 
Солідарність» 

директор Товариство з 
обмеженою 
відповідальн

істю 
«Агроміст 

Трейд» 

м.Старобільськ Луганська 
територіальна 
організація Політичної 
партії « Європейська 
Солідарність» 

Нємцева Світлана 
Іванівна 

__ 09.05.1968 с.Курячівка,Стар
обільський 
район,Луганська 
область 

Громадянка 
України 

Вища Безпартійна Комерційни
й директор 

ПП 
«Старобільс
ький завод 

продтоварів
» 

м.Старобільськ Самовисування 

Сергієнко Анжела 
Миколаївна 

__ 19.01.1975 м.Старобільськ Громадянка 
України 

Вища Безпартійна Половинки
нський 
сільський 
голова 

Половинкин
ська сільська 

рада 

с.Половинкине Самовисування 



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 Громадянство Освіта Партійність 
Посада 

(заняття) 
Місце роботи Місце проживання 

Суб’єкт висування кандидата 
(назва місцевої організації 

політичної партії або 
самовисування) 

Шушков Ігор 
Володимирович 

__ 28.11.1978 м.Старобільськ Громадянин 
України 

 

Вища Безпартійна голова СФГ 
«СТБАГРО» 

м.Старобільськ Луганська обласна 
організація політичної 

партії «Наш край» 

 

 

 

 

Секретар Старобільська міської  

територіальної виборчої комісії  

Старобільського району  

Луганської області              Л.Рибіна 

 
 


